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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Jaarverslag van de secretaris over 1992 

De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 11 april 1992 te Nijmegen in Huize Heyendaal 
en besloten met een bezoek aan het Provinciaal Museum G.M. Kam. 
Er werden vier voordrachten gehouden: 
- mw. drs. K.E. Werger-Klein: Chirurgijns en tolken in laat zeventiende-eeuws Japan. 
- drs. E.J. Atzema: De simplificatie van de paraxiale optica - over het ontstaan van de 

Gaussische optica in de eerste helft van de 19de eeuw. 
- mw. drs. G. van Heteren: Medisch internationalisme en de Nederlandse participatie in 

de internationale medische congressen, 1867-1913. 
- drs. E. Homburg: De doodsstrijd van een oude trafiek. Technische vernieuwing en de 

Nederlandse loodwit-industrie, 1750-1870. 
Tijdens de huishoudelijke vergadering traden dr. R.P.VV. Visser (voorzitter) en mw. dr. 
A.I. Bierman (secretaris) af als bestuursleden. Als nieuwe bestuursleden werden dr. M. 
van Wijhe (penningmeester) en drs. E. Homburg gekozen. Mw. dr. A. de Knecht-van 
Eekelen werd voorzitter en drs. L.C. Palm secretaris. 

De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 9 en 10 oktober 1992 in 't Hof te Dordrecht als 
12de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen 'De Toga om de 
Wetenschap', georganiseerd samen met Zuid-Gewina. 
Er werden 17 voordrachten gehouden: 
- dr. J.C.M. Wachelder: Wetenschappelijke vorming - een omstreden kwestie. 
- mw. drs. B, Van Tiggelen: De la chaire aux laboratoires: Louis Henry et la professionali-

sation de la recherche en sciences naturelles en Belgique. 
- dr. L.T.G. Theunissen: Hugo de Vries en de relatie tussen wetenschap en maatschappij. 
- dr. G.P.J. Verbong: Delftse ingenieurs tussen wetenschap en industrie (1875-1900). 
- prof dr. H, Beukers: Vergane glorie; anatomie in de tweede helft van de 19de eeuw. 
- dr. K.H. Veile: Medisch onderwijs en de professie: de gerechtelijke geneeskunde in België 

in de 19de eeuw. 
- mw. drs. M. Kirejczyk: Vrouwen kozen exact; studie en beroepsuitoefening rond de 

eeuwwisseling. 
- prof dr. E. van Schoonenberge: Het ontstaan van het hoger brouwerij-onderwijs in 

België aan het einde van de 19de eeuw. 
- dr. C. Disco: Tussen tekentafel en rekenliniaal; 'shop culture' vs. 'school culture' aan de 

Polytechnische School te Delft (1864-1900). 
- dr. F.H. van Lunteren: Het hoger onderwijs in de natuurkunde in de tweede helft van de 

19de eeuw. 
- mw. dr. A. Despy-Meyer & D. Devriese: Paul Héger, maitre d'oeuvre des Instituts d'enseigne-

ment et de recherche en sciences médicales voulus par Ernest Solvay a Bruxelles (1891-1895). 
- mw. dr. H. Marland: De opleiding en carrière van de tweede generatie van vrouwelijke 

artsen in Nederland. 
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Mededelingen van het genootschap 

- prof dr. H. Deelstra: Achtergronden van de wetten van 1890-1891 en de invloed op het 
natuurwetenschappelijk onderwijs in België. 

- mw. dr. R.M.J. Schepers: Om de eenheid van het medisch beroep; het debat over de spe
cialisatie in België (1900-1940). 

- mw. dr. A.L Bierman: De winkel en de wetenschap; artsenijbereidkunde en toxicologie 
als universitaire vakken. 

- prof dr. D. Callebaut: J. Plateau. Pionier van oppervlaktespanning en stabiliteitsonder
zoek. 

- prof dr. J.C. Zadoks: Gewasbescherming 1876-1918. Een wetenschap? 

Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Techniek verscheen met 286 bladzijden in vier afleveringen. Het derde nummer van de 
jaargang 1992 was een themanummer met als titel De met cijfers bedekte negentiende eeuw. 
Toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in Nederland en Vlaanderen tussen 
1840 en 1920. 
De vierde jaargang van Tractrix (1992; verzonden begin 1993) telde 131 bladzijden. 

Het bestuur van GeWiNa kwam in 1992 zesmaal bijeen. 

Het Genootschap telde eind december 1992 429 leden (inclusief ereleden, corresponderende 
leden en studentleden). 
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Zt; 
Een gebit zonder eind 
G r e p e n ui t 50 e e u w e n geschiedenis van do m o n d h y g i ë n e 

F.E.R. DE MA.^R 

Hfl. 59,50 (152 p.) 

ISBN 90-5235-049-3 (paperback) 

In dit rijk geïllustreerde boekje schetst de nestor van de geschiedenis van de Nederlandse tandheelkunde 

een kaleidoscopisch beeld van hoe mensen al vijftig eeuwen lang dagelijks bezig zijn met de verzorging 

van hun gebit. Ter verfraaiing, ter behandeling en natuurlijk tot behoud. 

Stadsbelang en standsbesef 
Gezondhe idszo rg en medisch b e r o e p in G r o n i n g e n 

1 5 0 0 - 1730 

F. HUISMAN 

Hfl, 79,50 (440 p.) 

ISBN 90-5235-037-X (paperback) 

Pantaleon reeks nr. 8 

N N B G G N nr. 43 

'Ingeklemd tussen goochelaars en koorddansers op de Groninger markt: in het midden van de 

zeventiende eeuw zou je de kwakzalver niet veel krediet meer geven. Ten onrechte, meent historicus F. 

Huisman. Anders dan wij nu geneigd zijn te denken leverde deze 'reizende meester' géén medische 

wanprestatie. Toch werd hij naar de vrijmarkt verbannen: hij was het slachtoffer van de beroepsbelangen 

van de officieel erkende medische stand. ... fascinerende beschrijving ...' 
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